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zísrÁvÁNÍPoDKLADŮ A VoLBA RAclotvÁlruícn
PosTUPŮ neroNsTRUKcE A MoDERN lzAcE
ÚpnRveN VoDY

Petr Dolejš
Abstract:

Waterworks reconstruction is the main topic. lt is suggested to carry out technological auditing, piloi plant

experiments and high quality pre-design before decision on reconstruction design is made.

Úvod
Lze pravděpodobně prohlásit, Že neexistují dva zcela stejné typy surové vody a stejně tak neexistují dvě zcela shodné Úpravny vody a nebo
technologické linky úpraven vody. Pokud s tímto tvrzentm budeme souhlasit, je zřqmé, že pracujeme v systému, kdy unikátní složení surové
vody určitéhozdroje bude vyŽadovat více či méně unikátní kompozici
technologické linky Úpravny vody. Toto tvrzení má minimálně jeden významný dopad' a tím je omezená moŽnost vzájemného porovnávání jednotlivých úpraven vody mezi sebou. V případě' Že nemohu dostatečně
jednoduše srovnávat, nemohu také zjistit, .iestli je ta která úpravna vody
koncipována, realizována a provozována lépe či hůře. l metody benchmarkingu jsou krátké na srovnání toho, co jiŽ existu1e a je provozováno,
s tím, co by bylo bývalo mohlo být alternativně postaveno a provozováno.

Jaká je motivace pro to vymyslet a realizovat to skutečně nej-

lepší?

Pokud nenastane zásadní kolaps nějakého díla, není prakticky ani
motivace' ani dostatečně exaktní podklad k tomu, aby bylo určitédí]o

hodnoceno lepšíči horšíznámkou a jeho tvůrci si tuto známku potom odnášeli do dalšíhoprofesního Života. To dává Určitý pocit bezpečí,Že poté, co je získáno vítězství ve výběrovém řízení, nemÚže se už nic stát
a hlavní je tedy pouze uspět v někdy poněkud neprůhledné tahanici
o zakázku. Pak jde jiŽ Vše automaticky a bez stresu. Téměř nikdo nikdy
nemůžezpětně dokázat, Že to, co bylo navrženo a postaveno, je má-

lo vhodné, neekonomické, nedomyšlené, zastaralé. Řada lidí si

to

můŽe jen mys|et' ale to je asi tak vše, co s tím udělají. Jinak by musela
existovat moŽnost poslavit vedle té stávající novou konkurenční úpravnu
vody a v případě je1í lepšífunkce by pak musel dodavateI nevhodné technologické linky svůj VýtVoí demontovat a odvézt. Tato skutečná soutěŽ
o nejlepšÍ výsledky a nejvhodnější způsob rekonstrukce Z hlediska zá-

kazníka je moŽná .ien V tom přtpadě' Že na samém začátku Úvah
o rekonstrukci jsou podrobeny různékoncepty a zařízen( vzájemné ostré soutěŽi' a to nejlépe v poloprovozním měřítku. Na podobné téma jsem
jiŽ v minulosti publikoval několik článků[1_5] a chci je částečně připo-

menout i V tomto sdělení.

Podobná, téměř alibistická situace, jaká byla zmíněna v předchozím
odstavci, můŽe nastat i v oblasti výzkumu. Teprve aŽ v provozní praxi
lze totiŽ zjistit' že v laboratoři či literatuře nalezené ,,jasné řešení"
třeba nikam nevede. Pokud výzkumník dokona|e neprojde cestu od nápadu až do jeho úspěšnérealizace, má mnohdy tu smůlu (či moŽná
štěstí), Že zůstane zajatcem svých mylných či neÍunkčníchpředstav ještě mnoho let. Svoje zaručené recepty, které však skoro nikde hmatatelně nefungují a kdovl, jestli vůbec fungovat v určitých konkrétníchpodmínkách mohou, pak dokonce můŽe s vážnou tváříšířit slovem i písmem
kolem sebe. Velice snadno najdete v literatuře často celou paletu návrhů řešeníjednoho problému. Lzeříci, Že frekvence výskytu obecných řešení různých probIémů byla a je v našídomácí odborné literatuře dosti
vysoká. Jako příklad by bylo možnéuvést rady, jak vyřešit problém vysokých koncentrací hlinku v upravené vodě. Návrhy zahrnují: optimalizace dávek koagulantu i vápna, předoxidace, aplikace částečně neutralizovaného koagulantu, dávkování hIinitanu sodného popř. hlinitanu
a hlinité soli, dostatečnou flokulaci, pískovou Íi|traci, zrněné aktivní uh|í
s ozonací a filtracípřes mramor' dolomit či PVD, dávkování Coz a vápna
atd. [6]. Čtenář si jistě najde dalšípřrklady všeobjímajícíchrad sám
a mnoho jich má jistě ve vlastní knihovně. Musíte-li však vyřešit konkrétní problém, je to asi stejná úroveň zásobení informacemi' jako by vás pro
kuchařské pokusy někdo vybavil radou, že pochoutky |ze připravit
zvajec, jogurtu, kari, kakaa, kuřete, šlehačky, pepře, mouky, cukru, šunky, pudinku, kyselého zelí, zmrzliny a soli. V obou případech záležína
tom, co s čímkombinovat' v jakém pořadí a v jakých dávkách.

Kdo tedy poví, co dělat v tom či onom konkrétnímpřípadě' které procesy Vybrat a které ne a jaké nastavit provozní podmínky jednotlivých technologických stupňů? Pro lepšíilustraci toho, k čemu
směřuje předchozí otázka uvedu fiktivní scénku z jakéhosi iechnologického SUpermarketu.

Vyberte si technologie, kÍerése vám líbí
Dovo|te mi ted' malou imaginárníexkurzi. Co všechno máme na skla-

dě? Prosím, rozhlédněte se a vybírejte. Zde je stručná nabídka technologického supermarketU:

. Možná by vaše voda vyŽadovala předúpravu. Některý způsob před-

oxidace by moh| být výhodný' moŽná mikrosíta, či předÚpravu pH?
Máme široké spektrum koagulantů pro koagulaci. Který koagulant

bude ten nejlepšía v jaké dávce, rozhodněte sami. Ale nemusÍte se
nám cÍtit nijakzavázáni' Jde to jiŽ i bez koagulantů a k odběru vás nenutíme. Víte jistě také' Že membrány patří opravdu mezi módní trendy.
ohlédněte se, prosím' ještě jednou za předúpravou. Všimli jste si, Že
se po některé z nich něco změnilo? o vedlejších produktech rŮzných
technologických procesů uslyšÍte opravdu stále častěji.
. Zůstanete u klasiky? Pojd'me iedy dál. Takže tady máme gradienty
míchánía doby zdržení. A jakou hydraulickou charakteristiku zvolíte _
ideálně míchaný reaktor či raději postupný tok? A nezapomeňte na
kvalitní homogenizaci, hlavně při dávkování koagulantu. Separace je
opravdu velice důleŽitá. Zde je opravdu široký výběr domácích
i zahraničníchproduktů. Několik druhů klasických sedimentací je
okamŽitě na skladě a čiřiěe jsou stále ještě k mání. A co sedimentaci
,,hlavou dolů" _ mys|ím f|otaci _ ta vás ne|áká? To|ik se o ní poslední
dobou mluví. Aha, máte málo znečištěnía také omezené zdroje Íinancí. Tak to vše zbude jen na Íiltraci. PoslednÍ dobou se nabízejízajímaVé moŽnosti dvouvrstvé či dokonce třívrstvé. Jste si jisti' Že těmto
svodům odoláte? Zamyslete se.ještě v k|idu nad tím, co jste aŽ dosud
viděli a dobře vybírejte' Filtrace chce přece jen své, jinak budete zbytečně dokola pořád prát či bojovat s kvalitou. Věděli jsme' že se tomu
nedá odolat. rakže z čeho pro vás můŽeme dvouvrstvou Íiltraci udělat?
Ano, přehled Íiltraěních materiálů zašleme obratem. Máme různéantracity, hydroantřacity, či dokonce granulované aktivní uhlí a k nim
samozřejmě staré známé písky. A co tak nahradit Íiltry membránami?
UŽ jsme o nich mluvi|i a jsou čímdá| populárnější' Měli byste opravdu
zváŽit všechna je.iich pro a proti. A uŽ budeme skoro u konce. Ještě jednou se nám tu připletla oxidace' která se prolíná s dezinÍekcí' ozón,
oxid chloriěitý' chlór či UV? Samozřejmě máme i něco razantnějštho' Přidáme tedy k ozónu katalyzátor, peroxid nebo UV záření? Ale
Vezměte prosím v Úvahu, Že to se vŽdy nehodí, kdyŽ v surové vodě budete mÍt to či ono. Nedělá to často dobrotu. Leda, že by se přidala
sorpce, a ani to někdy není řešení. Aktivní uhlí je ale ce|kově velice
sympatické. Víme, leze to do peněz, ale zvažle to i tak.
. Pojdle si projít náš technologický sk|ad ještě jednou. Hodně drobností
jsme vynechali. Také musíte velmi dobře zváŽit souvislosti' co se
k sobě hodí a co ne, a při jaké příleŽitosti a kva|iiě surové vody' Musím
vás také upozornit na moŽné komp|ikace, které při špatném výběru
technologií vznikají s THM' bromičnany, biologicky rozložitelným organickým uhlíkem, zbytkovými organismy, nebezpečným i paÍ azi-

tickými prvoky, jejichž cysty odolávají běžnédezinÍekci, špatně

koagulovatelnými organickými látkami, mikropolutanty' zbytky léčiv, sinicovými toxiny, korozními produkty a několika dalšíminepříjemnostmi, ať máte ještě o čem přemýšlet ...

Jak je Vidět' výbét z toho, co už je k dispozici, není tedy nijak
jednoduchý. Navíc bychom mohli uvaŽovat ještě V širšíchdimenzích
i o tom, co je zatím jen někde jinde ve světě a nebo co se zatím teprve
chystá a co přinesou jako moderní a účinnou technologii nejbližšíroky.
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To samozřejmě vyžaduje Vědět co a kde ie, udělat si k tomu přístup'

mít lidi, kteří to dokážou interpretovat, ověřit' vyproiektovat a postavit.
Výběr technologií a zařízení v konkrétníchpodmínkách by měl být
obdoóný alespoň úsilí,které je běŽně vynakládáno třeba při výběru auta' Asi Áálokdo u téměř náhodně vybraného prodejce, který má moŽná
jeden kus
nejkrásnější oči či nejpohlednější asistentku, řekne: ',Dejte mi
je mi jedno'
dopravního prostředku pro X lidí aY zavazadel za cenu Z a
co to bude, podrobnější představu nemám, a hlavně ať je to rychle
a nekomplikujte to technickými podrobnostmi." Ten, kdo přináší celý vě-

jířmoŽnýchaliernativkezváženíadokáže1epředstavit,inteÍpretovatje-

ji.r' prino.y a vyladit je do fungujícítechnologickélinky, je bohuŽel někdy
povazovaň spíšeneŽ za odbornka za problémový element, a to i přes
io, Že nechce nic 'jiného, neŽ aby zákaznk dostal ,,hodně muziky" za co

nejméně peněz.
V oal!ím textu bych rád uvedl, co by bylo vhodné před rekonstrukcí
zvážlt a co by neměIo být opomenuto z technologického hlediska' Velmi
dobrými reÍeiencemi jsou také některé příspěvky z první konÍerence vějiŽ
nované rekonstrukcím úpraven vody, která se konala V Teplicích

'l998
V Íoce
[7_9].

Napřed je nezbytné ziistit z hlediska současné úrovně poznání

to, iak úpravna vody pracuie a kde jsou kritická místa technologic-

desítek milionů korun vtěsnat do několika týdnů'

V této souvislosti se domníVám, Že předprojektovou přípravu by měl
zpracovávat jiný subjekt neŽ ten, který bude zpracovávat projekt'
S velkou pravděpodobností bude zřejmě platit, že čímvíce předprojektové př(oravy, tím méně můžebýt projektování- a hlavně také následných
investic. Z průběhu křivek zejména V obr.2 je zře1mé, že ono ,,více před'

projektové přípravy" znamená v nákladech mizivou položku, která
buáe mnohonásobně vyvážena úsporami na straně projektu
azeiménavýslednou celkovou cenou investice' Jinými slovy, investi_

ce do důkladnépředprojektové přípravy má návratnost zhruba ve dnech
a týdnech, a to ještě jen na Úrocích z uŠetřenéčástky'
Zá1emcŮm rád uvedu konkrétnípříklady.V jednom z nich, byt ales-

poňdodatečnápředprojektovápřípravavceněpárSettisícKč,ušetřila

jedné Íirmě VaK jiŽ projektově připravovanou nesmyslnou a nepotřebnou
investici zazhruba70 mil. Kč. Při tehdejších úrokových sazbách ';e moŽ_
né říci, že cena předprojektové přípravy se zaplatila V tomto přtpadě na
pouhé úspoře na úrocích za méně neŽ měsíc. To snad není pro provo_
zovatele či vlastnka špatný obchod.
Je pochopitelné, Že u úpraven vody s kapacitou několika l/s bude důkladná předprojektová příprava, která by byla prováděna kvalitními odborníky, naráŽel na cenu těchto prací. Z]iŽ zmínénéhoprocesního hlediska se totiŽ rozsah práce nebude příliš lišit pro malou a pro velkou
předproúpravnu vody. Proto bude u velmi malých Úpraven vody vŽdy
jektová přípravazaméřena na vyuŽití obecnějších poznatků z jiných anaiogických, avšak podrobněji prozkoumaných lokalit. Nicméně ani V tomto

xe íinxy, at z hlediska kvality upravené vody (separačníúčinnosti)'
tak z hiediska ekonomického. K tomu slouží(či ie souěástí řešení)
technologický audit existuiící technologické linky [10'1 1]'
Pak teprve je moŽné provési kvaliÍikovaný
návrh vhodných a|ternativ řešení a tyto alternativy odpovědně a podrobně vyhodnotit ze
100
nejlepšípříleŽitosti
všech moŽných hledisek, která zákazníka zlík realizaci úspor
mají (či by měla zajímat)' Alternativy dokáže
ceny projektu
vytvořit a vyhodnotit ien vysoce kvalifikovaný tým, jenŽ ie schopen komplexně zvá-

žil všechny aspekty jejich

realizace

Většinou je nezbytné pro jejich
hodnocení získat podklady z modelových ex_
perimentů' protoŽe exaktní poznání procesů
úpravy vody je stále ještě nedostatečné. cenu
díla nemůŽe nikdo ze začáhku ani vědět, ani určovat. Ta se musí zjistit až teprve po výběru
nejvhodnějŠíkompozice procesů. Je samo_
zřejmě moŽné vytvořit několik alternativ, které
budou respektovat nejvhodně'|ší kombinace na
r Ůzný ch cenových ú rovn ích.
Pokud chceme graÍicky znázornil to, co bylo uvedeno v předchozích odstavcích, podivejme se na obr. 1, kde jsou ilustrovány moŽnosti ovlivnění celkových nákladů v jednotlivých
přípravných a realizačních ÍázÍchpodle
Rantaly [12]. Nejvíce moŽností pozitivně ovlivnit cenu a kvalitu celého projektu je ve fázi definování cílů(1) a výběru vhodných procesů

a provozu.
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Možnosti ovtpnění celkových náktadů v různých přípravných a realizačních fázích [12]

moŽnost ovlivnění celkových nákladŮ při Íormulaci
zadání, zpracování projektu a projednání
2 - možnost ovlivnění celkových nákladů v průběhu
výběrového řízení a při uzavření smlourry
3 _ moŽnost ovlivnění celkových nákladů inŽenýrskou
činností V průběhu realizace
4 _ podíl naběh|ých celkových nákladů
1

slovy, primární jsou technologické procesy'

procesy budou probíhat. opak by znamenal,

_ definování cílů

>c

pitelný význam procesního příStupu k řešení
a důkladnépředpro1ektové přípravy. Jinými

kundárními isou zaÍízení,ve kterých tyto

3

-l

(2), které budou pouŽity. To podtrhuje nezastu-

které maií při úpravě probíhat a kterými dosáhneme požadovaného cíle a teprve se-

1

2 _ výbér procesů
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Podobný obrázek, který
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Že budeme molekulám Vnucovat (a to povětšinou neúspěšně) naše představy o tom, jak se
mají chovat, a Io bez ohledu na to, jak jim to je
přkodními zákony dáno.

o naběhlé celkové náklady, prezentoval Votava
t8]. oba obázky jasně ukazují, že o úspěchu
a ekonomické racionalitě projektu se rozhoduje téměř výIučně v časných Íázích projektu _
při předprojektové přípravě, ze které vzejde
formulace zadání pro vypracování projektové
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obr' 2: Možnosti ovlivnění celkové ceny díta v různých přípravných a realizačních fázích [B]
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mělo VŽdy být posoupřípadě ji nelze opominout a procesní hledisko by
pracují
a mají za sebou kva_
!"no oooornixv, kteří v této oůlasti Úspěšně
úpraven vody'
menších
či
větších
řešení
ritniie"hnorogi;ká

kvalitního řešení
Jak postupovat, aby bylo dosaŽeno skutečně

na_ úrovni dnešnídoby?
postup, který re-.
žá"je v několika bodech Sestaven doporučovaný
vychází
částečně
který
a
světě
ve
.p"ňuř iředni vooárenské firmy
z publikace
-Ň"ipi"" WesterhoÍfa [13]:

l

Vyhod-

je třeba provést podrobné napí19v! vyhodnocení
kIeré vychází z minulých
no"eni nez provádění experimentů a měření'
(tj'

všech dostupných va'
zkušeností a dobré znalásti odborné literatury)
krok můŽe často snížit
Tento
informací'
jiŽexistujících
pouŽití
riant za
testovat
p"J", rozsah následnýcn stuoii' Je totiŽ.jen málo důvodů
ekonomického důči
"
techno|ogického
z
Keré
Varianty,
poloprovozně
vodu nemají šanci na úspěch'
jestli předv laboraiorním měřítku' Těmi se ověřuje,
2.
- Následujítesty
se chová
systém
a
splněny
pokruov', pafirovérro vyhodnoceníjsou
jak procesy reagu'ií na ně_
se'
hledá
a
mezích
ve zhruba očekávaných
je moŽné'studovat i v neprůtočných
t t"ré prouorní podmínky, které
dobu' zdrže'ní atp')' V určitých přípa-.
(pH,
oavry'oinidel,
|oáminxacrr
papírového vyhodnocení
dech můŽe byt rozumné postoupit přímo od
ověřování' Laboratorní
modelového
kontinuálníhó
do poloprovozního
kdyŽ ;e potřeba
hodnotu'
vypovídací
t"siy ne'u;r např. dostatečnou
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